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 املقدمة

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ال 
نبي بعده،،

يف  وردت  التي  الف�سائل  من  جمموعة  ه��ذه 
وهي  العبادات،  يف  الرتغيب  عن  املطهرة  ال�سنة 
اهلل  عند  اأجرها  ولكن  ي�سرية  واأعمال  اأق��وال 
عز وجل كبري وف�سلها عظيم، فاحر�ص – اأخي 
واملحافظة  املثابرة  على  احلر�ص  كل   - امل�سلم 

عليها دون كلل اأو ملل. 
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الرتغيب يف الصالة مطلقا: 
اهلل  �سلى  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  ذر  اأبي  عن 
يتهافت،  وال��ورق  ال�ستاء  يف  خ��رج  و�سلم  عليه 
فاأخذ بغ�سن من �سجرة، قال: فجعل ذلك الورق 
ر�سول  يا  لبيك  قلت:  ذر،  اأب��ا  يا  فقال:  يتهافت 
اهلل، قال ) اإن العبد امل�سلم لي�سلي ال�سالة يريد 
تهافت  كما  ذنوبه  عنه  فتهافت  اهلل،  وجه  بها 
هذا الورق عن هذه ال�سجرة ( رواه اأحمد باإ�سناد 

ح�سن.

اأن  عنه  اهلل  ر�سي  اجلهني  خالد  بن  زيد  وعن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال ) ما من اأحد 
الو�سوء  فيح�سن  يتو�ساأ 
وي�����س��ل��ي رك��ع��ت��ن 
ي���ق���ب���ل ب��ق��ل��ب��ه 
عليهما  وبوجهه 
له  وج���ب���ت  اإال 
اأبو  رواه   ) اجلنة 

داود.
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قراءة آية الكرسي بعد صالة الفرض:
برتك  ت�ستعجل  ال  الفر�ص  �سالة  انق�ساء  عند 
مبا�سرة،  ال�سنة  ل�سالة  بالقيام  ال�سروع  اأو  املكان 
هذا  ك�سب  يف  املتناف�سن  مع  وتناف�ص  ثابر  واإمن��ا 
بعد  الكر�سي  اآي��ة  ق��راءة  هو  اأال  اجل��زي��ل،  اخل��ري 
قال  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  اأمامة  اأبي  فعن  ال�سالة، 
�سلى اهلل عليه و�سلم ) من قراأ اآية الكر�سي دبر كل 
�سالة مل مينعه من دخول اجلنة اإال اأن ميوت ( رواه 

الن�سائي والطرباين.

سنن مؤكدة يف اليوم والليلة:
اهلل  ر�سي  �سفيان  اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم  عن 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت  قالت:  عنهما 
و�سلم يقول ) ما من عبد م�سلم ي�سلي هلل تعاىل يف 
كل يوم ثنتي ع�سرة ركعة تطوعا غري فري�سة اإال 
بنى اهلل تعاىل له بيتا يف اجلنة اأو اإال بني له بيت 

يف اجلنة ( رواه م�سلم واأبو داود .
قبل  اأربعا  والليلة:  اليوم  يف  ركعة  ع�سرة  اثنتي 
امل��غ��رب،  بعد  وركعتن  بعدها،  وركعتن  الظهر، 
وركعتن بعد الع�ساء، وركعتن قبل الفجر. فلنحر�ص 

عليهن - اإخواين واأخواتي - ولنحافظ عليهن.
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صالة الضحى سبب يف الكفاية والحفظ:
معدودة  دقائق  اإال  وقتك  من  تاأخذ  ال  رمبا 
ولكن تاأمل الف�سل الذي ورد يف هذه ال�سالة، عن 
اأبي ذر ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه 
اأحدكم  �سالمى1من  كل  على  ي�سبح   ( قال  و�سلم 
حتميدة  وكل  �سدقة،  ت�سبيحة  فكل  �سدقة، 
تكبرية  وك��ل  ���س��دق��ة،  تهليلة  وك��ل  ���س��دق��ة، 
�سدقة، واأمر باملعروف �سدقة، ونهي عن املنكر 
من  يركعهما  ركعتن  ذلك  من  ويجزئ  �سدقة، 

ال�سحى ( رواه م�سلم. 
اأبي الدرداء واأبي ذر ر�سي اهلل عنهما،  وعن 
اهلل  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن 
ت��ب��ارك وت��ع��اىل اأن��ه ق��ال ) يا 
من  تعجزين  ال  اآدم  اب��ن 
اأول  اأرب���ع رك��ع��ات م��ن 
 ) اآخ��ره  اأكفك  النهار 
وقال  الرتمذي  رواه 
�سحيح  يف  االأل��ب��اين 
والرتهيب  ال��رتغ��ي��ب 

حديث ح�سن.

)1( عظام البدن ومفا�سله.
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فضل قيام الليل والدعاء فيه:
�سرف املوؤمن قيامه بالليل، فاحر�ص واجتهد 
الذين  ه��وؤالء  من  تكون  اأن  على   - املوفق  اأيها   –
اأبي  فعن  الليل،  بقيام  وج��ل  عز  اهلل  �سرفهم 
اهلل  ر�سول  عن  عنه  اهلل  ر�سي  الباهلي  اأمامة 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال ) عليكم بقيام الليل، 
اإىل  لكم  ومقربة  قبلكم،  ال�ساحلن  داأب  فاإنه 
ربكم، ومكفرة لل�سيئات، ومنهاة عن االإثم ( رواه 

الرتمذي يف كتاب الدعاء.
وعن جابر ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت ر�سول 
الليل  يف  اإن   ( يقول  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
ل�ساعة ال يوافقها رجل م�سلم ي�ساأل اهلل خريا من 

واالآخ��رة  الدنيا  اأم��ر 
اإي��اه  اأع��ط��اه  اإال 

ليلة  كل  وذل��ك 
( رواه م�سلم.
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اإلكثار من السجود: 
يا  اأبي فاطمة ر�سي اهلل عنه قال: قلت  عن 
ر�سول اهلل اأخربين بعمل اأ�ستقيم عليه واأعمله، 
هلل  ت�سجد  ال  ف��اإن��ك  بال�سجود  عليك   ( ق��ال 
اإال رفعك اهلل بها درجة وحط عنك بها  �سجدة 

خطيئة( رواه ابن ماجه باإ�سناد جيد. 
اأنه  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سامت  بن  عبادة  وعن 
�سمع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول )ما 
بها  له  اهلل  كتب  اإال  �سجدة  هلل  ي�سجد  عبد  من 
درجة  بها  له  ورفع  �سيئة  بها  عنه  وحما  ح�سنة 
باإ�سناد  ماجه  ابن  رواه   ) ال�سجود  من  فا�ستكثروا 

�سحيح.
من  االإك��ث��ار   - اهلل  حفظك   - يتطلب  وه��ذا 

ال�����س��الة، واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ص ل��ذل��ك، من 
ال�سحى  ���س��الة  ع��ل��ى  امل��واظ��ب��ة 

و�سنة الو�سوء وحتية امل�سجد 
وق���ي���ام ال��ل��ي��ل وال�����س��ن 

امل���وؤك���دة وغ��ريه��ا من 
وردت  التي  الف�سائل 

يف باب ال�سالة.
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بناء املساجد أو املساهمة يف بناءها:
عن عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه اأنه قال: 
ر�سول  م�سجد  بنى  حن  فيه  النا�ص  قول  عند 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإنكم اأكثرتم علي واإين 
يقول  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت 
بنى  اهلل  وجه  به  يبتغي  م�سجداً  هلل  بنى  )من 

اهلل له بيتًا يف اجلنة( متفق عليه.
وعن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ) من بنى هلل م�سجدا 
يف  بيتا  ل��ه  اهلل  بنى  ق��ط��اة)3(  مفح�ص)2(  ق��در 

اجلنة( رواه البزار.
ريال  كان  ولو  الي�سري  املال  �ساأن  من  تقلل  فال 
املبلغ  ه��ذا  فرمبا  بي�سة،  مائة  حتى  اأو  واح��د 
اأية  البع�ص وال يعريه  الزهيد الذي ي�ستهن به 
 ... ترى  يا  واجلنة  اجلنة،  اإىل  ي�سوقه  اهتمام، 
ماذا فيها؟؟ .. فيها ما ال عن راأت وال اأذن �سمعت 

وال خطر على قلب اأحد.

) 2 (   املو�سع الذي تبي�ص فيه القطاة.
) 3 (   القطاة: طائر.
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الصرب على أداء األذان واإلقامة: 
عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم قال ) من اأذن اثنتي ع�سرة �سنة 
يوم  كل  يف  بتاأذينه  له  وكتب  اجلنة  له  وجبت 
�ستون ح�سنة وبكل اإقامة ثالثون ح�سنة ( رواه 

ابن ماجه والدارقطني واحلاكم.

إجـابـة الـمـؤذن: 
قال:  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  عن 
قال  اإذا   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
املوؤذن اهلل اأكرب اهلل اأكرب فقال اأحدكم اهلل اأكرب 
اهلل اأكرب ثم قال اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل قال اأ�سهد 
ر�سول  حممدا  اأن  اأ�سهد  قال  ثم  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن 
اهلل قال اأ�سهد اأن حممدا ر�سول اهلل ثم قال حي 
على ال�سالة قال ال حول وال قوة اإال باهلل ثم قال 
حي على الفالح قال ال حول وال قوة اإال باهلل ثم 
قال اهلل اأكرب اهلل اأكرب قال اهلل اأكرب اهلل اأكرب 
ثم قال ال اإله اإال اهلل قال ال اإله اإال اهلل من قلبه 

دخل اجلنة ( رواه م�سلم واأبو داود والن�سائي.
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الرتغيب يف املشي 
إىل املساجد وفضل صالة 

الجماعة:
اهلل  ر�سي  هريرة  اأب��ي  عن 

عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
ت�سعف  اجلماعة  يف  الرجل  �سالة   ( و�سلم  عليه 
على �سالته يف بيته ويف �سوقه خم�سا وع�سرين 
الو�سوء  فاأح�سن  تو�ساأ  اإذا  اأن��ه  وذل��ك  درج��ة، 
مل  ال�سالة  اإال  يخرجه  ال  امل�سجد  اإىل  خرج  ثم 
يخط خطوة اإال رفعت له بها درجة وحط عنه 
ت�سلي  املالئكة  تزل  مل  �سلى  ف��اإذا  خطيئة،  بها 
اللهم  عليه،  �سل  اللهم  م�ساله:  يف  دام  ما  عليه 
 ) ال�سالة  انتظر  ما  �سالة  يف  يزال  وال  ارحمه، 

رواه البخاري وم�سلم.

سد الفرجة يف صالة الجماعة:
عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: قال �سلى 
بها  اهلل  رفعه  فرجة  �سد  من   ( و�سلم  عليه  اهلل 
الطرباين  رواه   ) اجلنة  يف  بيتا  له  وبنى  درجة 
الرتغيب  �سحيح  يف  االألباين  وقال  االأو�سط.  يف 

والرتهيب: �سحيح لغريه.
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خطوة  من  ما   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وقال   
اأحب اإىل اهلل من خطوة مي�سيها العبد ي�سل بها 

�سفا ( رواه اأبو داود.
واإن  الفرج  �سد  اإىل   - امل�سلي  اأخ��ي   - ف�سارع 
�سدها.  فعليك  االأمامي  ال�سف  يف  فرجة  راأي��ت 
يحر�ص  ال  امل�سلن  بع�ص  جند  اأن  املوؤ�سف  من 
ذلك احلر�ص على �سد الفرج، ورمبا تراه اأحيانا 
يبداأ ب�سف جديد مع اأنه هناك فرجة يف ال�سف 
اإىل  وب��ادر   - امل�سلم  اأخي   – فانتبه  اأمامه،  الذي 
اهلل  اإىل  تقربك  درجة  ك�سب  واإىل  الف�سل  هذا 

�سبحانه وتعاىل.

الحرص على أعمال يوم الجمعة:
عن اأو�ص بن اأو�ص الثقفي ر�سي اهلل عنه قال: 
يقول  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت 
وابتكر  وبكر  واغت�سل  اجلمعة  يوم  غ�سل  من   (
ومل  فا�ستمع  االإم��ام  من  ودن��ا  يركب  ومل  وم�سى 
�سيامها  اأجر  �سنة  عمل  خطوة  بكل  له  كان  يلغ 
وقيامها ( رواه اأحمد واأبو داود وقال االألباين يف 

�سحيح الرتغيب والرتهيب حديث �سحيح.
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التـداوي بالزكاة والصدقـة :
رجل:  قال  ق��ال،  عنه  اهلل  ر�سي  جابر  عن 
اأدى الرجل زكاة ماله،  اإن  اأراأيت  يا ر�سول اهلل!! 
فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ) من اأدى 
زكاة ماله فقد ذهب عنه �سره ( رواه الطرباين 
قال:  عنه  اهلل  ر�سي  احل�سن  وعن  االأو�سط،  يف 
داووا   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ق��ال 

مر�ساكم بال�سدقة ( رواه اأبو داود.
ي��ق��ول اب���ن ال��ق��ي��م وه���و ي��ت��ح��دث ع��ن اأث��ر 
ال�سدقة يف دفع البالء وال�سرور: وهذا اأي�سا من 
وقوعه،  ودليله  وج��وده،  برهانه  ال��ذي  الكالم 
فاإن لل�سدقة تاأثرياً عجيبًا يف دفع اأنواع البالء، 
فاإن  كاف�ر،  من  بل  ظامل،  اأو  فاجر  من  كانت  ولو 
اأمر  وهذا  البالء،  من  اأنواعًا  عنه  بها  يدفع  اهلل 

النا�ص  عند  معلوم 
وعامتهم،  خا�ستهم 

واأه��ل االأر���ص كلهم 
قد  الأنهم  به  مقرون 

جربوه. اه�.
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الرحمة والغفران يف شهر رمضان:
�سهر  رم�سان   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ق��ال 
مبارك تفتح فيه اأبواب اجلنة وتغلق فيه اأبواب 
ال�سعري وت�سفد فيه ال�سياطن وينادي مناد كل 
ليلة: يا باغي اخلري هلم ويا باغي ال�سر اأق�سر ( 

رواه االإمام احمد.

الصـوم وباب الريـان:
النبي  عن  عنه  اهلل  ر�سي  �سعد  بن  �سهل  عن 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال ) اإن يف اجلنة بابا يقال 

ل��ه ال��ري��ان ي��دخ��ل منه 
القيامة  يوم  ال�سائمون 
اأح���د  م��ن��ه  ي��دخ��ل  ال 
غ��ريه��م ف����اإذا دخ��ل��وا 
منه  يدخل  فلم  اأغلق 
البخاري  رواه  اأح��د( 

وم�سلم.
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املتابعة بني الحج والعمرة:
اهلل  ر�سي  م�سعود  اب��ن  يعني  اهلل  عبد  عن 

اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  ق��ال  ق��ال:  عنه 
احلج  بن  تابعوا   ( و�سلم  عليه 

ينفيان  فاإنهما  والعمرة، 
ينفي  كما  والذنوب  الفقر 
ال���ك���ري خ��ب��ث احل��دي��د 

ولي�ص  والف�سة،  والذهب 
اإال  ث���واب  امل����ربورة  للحجة 

اجلنة( رواه الرتمذي وابن خزمية.

إماطة األذى عن الطريق:
النبي  عن  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأب��ي  عن 
مي�سي  رجل  بينما   ( قال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
بطريق وجد غ�سن �سوك فاأخره ف�سكر اهلل له 
اأبي  ، وعن  البخاري وم�سلم  فغفر اهلل له ( رواه 
هريرة ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه 
ظهر  على  �سجرة  بغ�سن  رجل  مر   ( قال  و�سلم 
الطريق فقال واهلل الأنحن هذا عن امل�سلمن ال 

يوؤذيهم فاأدخل اجلنة ( رواه م�سلم.
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تقـوى اهلل وحسـن الخلق:
وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه : �سئل �سلى اهلل 
النا�ص اجلنة؟ قال  اأكرث ما يدخل  عليه و�سلم عن 
وقال  الرتمذي.  رواه   ) اخللق  وح�سن  اهلل  تقوى   (

االألباين يف الرتغيب والرتهيب: حديث ح�سن.

أعمال ستة تدخلك الجنة :
عن عبادة بن ال�سامت ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال ) ا�سمنوا يل �ستا من 
حدثتم،  اإذا  ا�سدقوا  اجلنة:  لكم  اأ�سمن  اأنف�سكم 
ائتمنتم،  اإذا  االأم��ان��ة  واأدوا  وع��دمت،  اإذا  واأوف���وا 
وكفوا  اأب�ساركم،  وغ�سوا  فروجكم،  واحفظوا 

اأيديكم ( رواه اأحمد وابن حبان يف �سحيحه.

عمل قليل وأجر كبري- لكِ أيتها املسلمة -
عن عبد الرحمن بن عوف ر�سي اهلل عنه قال: 
�سلت  اإذا   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
فرجها،  وحفظت  �سهرها،  و�سامت  خم�سها،  امل��راأة 
اأي  من  اجلنة  ادخلي  لها:  قيل  زوجها،  واأط��اع��ت 

اأبواب اجلنة �سئت ( رواه اأحمد والطرباين.
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الصرب على إعالة البنات أو األخوات:
اهلل  �سلى  النبي  ع��ن  عنه  اهلل  ر�سي  اأن�����ص  ع��ن 
عليه و�سلم قال ) من عال ابنتن اأو ثالثا اأو اأختن اأو 
ثالثا حتى ينب اأو ميوت عنهن، كنت اأنا وهو يف اجلنة 
رواه   ) تليها  والتي  ال�سبابة  باأ�سبعيه  واأ�سار  كهاتن، 

ابن حبان يف �سحيحه. 
اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه قال: قال  وعن 
ثالث  له  كان  من   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
فاأح�سن  اأخ��ت��ان  اأو  بنتان  اأو  اأخ���وات  ث��الث  اأو  بنات 
�سحبتهن واتقى اهلل فيهن فله اجلنة ( رواه الرتمذي.

كفـالـة اليتيـم:
ر�سول  قال  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأب��ي  عن 
لغريه  اأو  له  اليتيم  كافل   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
بال�سبابة  مالك  واأ���س��ار   ) اجلنة  يف  كهاتن  وه��و  واأن��ا 

والو�سطى. رواه م�سلم. 
وعن زرارة بن اأبي اأوفى عن رجل من قومه يقال 
له مالك اأو ابن مالك �سمع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
يقول ) من �سم يتيما بن م�سلمن يف طعامه و�سرابه 
اأبو  األبتة ( رواه  حتى ي�ستغني عنه وجبت له اجلنة 

يعلى والطرباين. وقال االألباين: �سحيح لغريه.
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الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم:
قال:  عنه  اهلل  ر�سي  نيار  بن  بردة  اأبي  عن 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ) من �سلى 
اهلل  �سلى  قلبه،  من  خمل�سا  �سالة  اأمتي  من  علي 
عليه بها ع�سر �سلوات، ورفعه بها ع�سر درجات، 
وكتب له بها ع�سر ح�سنات، وحما عنه بها ع�سر 

�سيئات ( رواه الن�سائي والطرباين والبزار.
من ثمار ال�سالة وال�سالم على النبي �سلى اهلل 
اهلل  �سلى  النبي  الأمر  امتثال  اأنها   : و�سلم  عليه 
عليه و�سلم، وامل�سلي عليه مرة يح�سل على ع�سر 

ويرفعه  وج��ل،  عز  اهلل  من  �سلوات 
له  وي��ك��ت��ب  درج����ات،  ع�سر  ب��ه��ا 

ع�سر ح�سنات وميحو عنه بها 
ع�سر �سيئات، ويرجو له بها 

�سبب  واإنها  دعائه،  اإجابة 
ل�سفاعة النبي �سلى اهلل 

اإنها  وكما  و�سلم،  عليه 
اهلل  رحمة  لنيل  �سبب 

عز وجل.
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طاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم 
تدخلك الجنة:

�سلى  النبي  عن  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن 
اهلل عليه و�سلم اأنه قال ) كل اأمتي يدخلون اجلنة 
ع�ساين  ومن  اجلنة،  دخل  اأطاعني  من  اأبى،  من  اإال 
فقد اأبى ( �سحيح اجلامع. وقال االألباين: حديث �سحيح.

نبيك                 ط��اع��ة  على  احل��ر���ص  ك��ل  اح��ر���ص  اإذن 
– �سلى اهلل عليه و�سلم - بتطبيق �سنته والعمل بها، 
واحذر كل احلذر من خمالفة اأمره اأو ارتكاب ما نهى 
حرمه  ما  اقرتاف  يف  الهالك  كل  الهالك  فاإن  عنه، 

اهلل ور�سوله.

طاعة الوالدين طريق إىل الجنة:
عن معاوية بن جاهمة اأن جاهمة جاء اإىل النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول اهلل! اأردت اأن 
من  لك  هل   ( فقال:  اأ�ست�سريك.  جئت  وقد  اأغ��زو 
عند  اجلنة  ف��اإن  فالزمها   ( ق��ال  نعم.  ق��ال:  اأم؟( 

رجلها( رواه ابن ماجه والن�سائي. 
وروى البزار من حديث عبد اهلل بن عمر اأو ابن 
الرب  ر�سا   ( قال  ولفظه  اأيهما  يح�سرين  وال  عمرو 
تبارك وتعاىل يف ر�سا الوالدين، و�سخط اهلل تبارك 

وتعاىل يف �سخط الوالدين (
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فضـل التسبيـح:
عن عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما قال: 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ) من قال » 
�سبحان اهلل وبحمده » غر�ست له نخلة يف اجلنة 

( رواه البزار باإ�سناد جيد. 
قال  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأب��ي  وعن 
كلمتان   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول 
امل��ي��زان،  يف  ثقيلتان  الل�سان،  على  خفيفتان 
وبحمده،  اهلل  �سبحان  الرحمن:  اإىل  حبيبتان 
وم�سلم  البخاري  رواه   ) العظيم  اهلل  �سبحان 

والرتمذي والن�سائي وابن ماجه.

اإلكثـار من التسبيـح:
قال:  عنه  اهلل  ر�سي  �سعد  بن  م�سعب  عن 
حدثني اأبي قال: كنا عند ر�سول اهلل �سلى اهلل 
اأن يك�سب كل  اأحدكم  اأيعجز  عليه و�سلم فقال ) 
يوم األف ح�سنة؟ ف�ساأله �سائل من جل�سائه: كيف 
مائة  ي�سبح  ق��ال:  ح�سنة؟  األ��ف  اأحدنا  يك�سب 
عنه  يحط  اأو  ح�سنة  األف  له  فيكتب  ت�سبيحة، 
و�سححه  والرتمذي  م�سلم  رواه   ) خطيئة  األف 

والن�سائي.
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الرتغيب يف الباقيات الصالحات:
اأن ر�سول اهلل �سلى  اأن�ص ر�سي اهلل عنه  عن 
اهلل عليه و�سلم اأخذ غ�سنا فنف�سه فلم ينتف�ص 
ثم نف�سه فلم ينتف�ص ثم نف�سه فانتف�ص فقال 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ) اإن �سبحان اهلل 
تنف�ص  اأك��رب  واهلل  اهلل  اإال  اإل��ه  وال  هلل  واحلمد 
اخلطايا كما تنف�ص ال�سجرة ورقها ( رواه اأحمد 
والرتهيب:  الرتغيب  �سحيح  يف  االألباين  وقال 

حديث ح�سن.

كنز من كنوز الجنة :
عن اأبي مو�سى ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى 

له:   ق��ال  و�سلم  عليه  اهلل 
اإال  قوة  وال  حول  ال   ( قل 
كنوز  من  كنز  فاإنها  ب��اهلل 
ال��ب��خ��اري  رواه   ) اجل��ن��ة 

وم�سلم.
ق���������ال اب�����ن 
ال���ق���ي���م رح��م��ه 

اهلل: وهذه الكلمة 
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) ال حول وال قوة اإال باهلل ( لها تاأثري عجيب يف 
ومن  امل�ساق،  وحتمل  ال�سعبة،  االأ�سغال  معاناة 
دفع  يف  تاأثري  اأي�سا  ركوب االأه��وال، ولها  يخاف 

الفقر.  
يف  قويًا  تاأثرياً  الكلمة  لهذه  اأّن  اأي�سا:  وقال 
كمال  من  فيها  ملا  والغم واحل��زن.  الهم  داء  دفع 
به،  اإاّل  والقوة  احل��ول  من  والتربي  التفوي�ص 
�سيء  يف  منازعته  وعدم  له،  كّله  وت�سليم االأمر 
منه، وعموم ذلك لكل حتول من حال اإىل حال يف 
العامل العلوي وال�سفلي والقوة على ذلك التحول، 
الكلمة  لهذه  يقوم  فال  وح��ده،  باهلل  ذلك  واأّن 

�سيء .اه�
أفضـل الـذكـر:

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى 
اهلل  اإال  اإل��ه  »ال  قال  من   ( قال  و�سلم  عليه  اهلل 
وحده ال �سريك له له امللك وله احلمد وهو على 
كل �سيء قدير« يف يوم مائة مرة كانت له عدل 
ع�سر رقاب وكتبت له مائة ح�سنة وحميت عنه 
يومه  ال�سيطان  من  حرزا  له  وكانت  �سيئة  مائة 
ذلك حتى مي�سي ومل ياأت اأحد باأف�سل مما جاء 
البخاري  رواه   ) ذلك  من  اأكثر  عمل  اأحد  اإال  به 

وم�سلم. 
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عنـد دخـول السـوق:
ر�سول  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  عن 
ال�سوق  دخل  من   ( قال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
امللك  له  له  �سريك  ال  وحده  اهلل  اإال  اإله  »ال  فقال: 
بيده  ميوت  ال  حي  وهو  ومييت  يحيي  احلمد  وله 
األف  له  اهلل  كتب  قدير«  �سيء  كل  على  وهو  اخلري 
له  ورفع  �سيئة،  األف  األف  عنه  وحما  ح�سنة،  األف 
االألباين  وق��ال  الرتمذي،  رواه   ) درج��ة  األ��ف  األ��ف 

حديث ح�سن لغريه.

عاقبة ذلك..؟؟ وجوب الجنـة:
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  �سعيد  اأبي  عن 
) من قال ر�سيت باهلل ربا وباالإ�سالم دينا  اأنه قال 

ومبحمد نبيا وجبت له اجلنة ( �سحيح اجلامع.

صدق الحديث طريقك إىل الجنة:
عن ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول 
فاإن  بال�سدق  عليكم   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
ال�سدق يهدي اإىل الرب، والرب يهدي اإىل اجلنة، وما 
يكتب  حتى  ال�سدق  ويتحرى  ي�سدق  الرجل  يزال 

عند اهلل �سديقًا ( رواه البخاري وم�سلم.  
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قال:  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق  بكر  اأبي  وعن 
عليكم   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
واإياكم  اجلنة،  يف  وهما  الرب  مع  فاإنه  بال�سدق 
والكذب فاإنه مع الفجور وهما يف النار ( رواه ابن 

حبان يف �سحيحه .

غـرف فـي الجنـة :
عن  عنه  اهلل  ر�سي  االأ�سعري  مالك  اأبي  عن 
اجلنة  يف  اإن   ( قال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
من  وباطنها  باطنها،  من  ظاهرها  ي��رى  غرفا 
واأف�سى  الطعام،  اأطعم  ملن  اهلل  اأعدها  ظاهرها، 
ابن  رواه   ) نيام  والنا�ص  بالليل  و�سلى  ال�سالم، 

حبان يف �سحيحه .

كثرة السالم واملصافحة بني املسلمني:
قال  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأب��ي  عن 
تدخلون  ال    ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
اأال  حتابوا  حتى  توؤمنوا  وال  توؤمنوا  حتى  اجلنة 
اأف�سوا  حتاببتم  فعلتموه  اإذا  �سيء  على  اأدلكم 
ال�سالم بينكم ( رواه م�سلم واأبو داود والرتمذي 

وابن ماجه .
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عنه  اهلل  ر�سي  حنيف  بن  �سهل  عن  وروي 
قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ) من 
ح�سنات  ع�سر  له  كتبت  عليكم«  »ال�سالم  ق��ال 
كتبت  اهلل«  ورحمة  عليكم  »ال�سالم  قال  ومن 
عليكم  »ال�سالم  ق��ال  وم��ن  ح�سنة  ع�سرون  له 
ورحمة اهلل وبركاته« كتبت له ثالثون ح�سنة( 
الرتغيب  يف  االأل��ب��اين  وق��ال  ال��ط��رباين،  رواه 

والرتهيب حديث �سحيح لغريه. 
عن  عنه  اهلل  ر�سي  اليمان  بن  حذيفة  وعن 
اإذا  املوؤمن  اإن   ( قال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
ف�سافحه  بيده  واأخ��ذ  عليه  ف�سلم  املوؤمن  لقي 
تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق ال�سجر( رواه 
الرتغيب  �سحيح  يف  االألباين  وقال  الطرباين. 

والرتهيب: �سحيح لغريه.
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ال تغضب ولك الجنة:
قال  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�سي  ال��درداء  اأب��ي  عن 
دلني   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  لر�سول  رجل 
على عمل يدخلني اجلنة. قال ر�سول اهلل �سلى 
رواه   ) اجلنة  ولك  تغ�سب  ال   ( و�سلم  عليه  اهلل 

الطرباين باإ�سنادين اأحدهما �سحيح .

زيارة املريض أو األخ يف اهلل:
قال  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأب��ي  عن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ) من عاد مري�سا 
اأو زار اأخا له يف اهلل، ناداه مناد باأن طبت وطاب 
ابن  رواه   ) منزال  اجلنة  من  وت��ب��واأت  مم�ساك، 

ماجه والرتمذي.

سيد االستغفار كلمات قليلة وأجر كبري:
النبي  اأو�ص ر�سي اهلل عنه عن  عن �سداد بن 
اال�ستغفار  �سيد   ( ق��ال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اأنت  اإال  اإل��ه  ال  ربي  اأن��ت  اللهم   « العبد  يقول  اأن 
خلقتني، واأنا عبدك، واأنا على عهدك ووعدك 
اأبوء  �سنعت،  ما  �سر  من  بك  اأع��وذ  ا�ستطعت،  ما 
لك بنعمتك علي، واأبوء بذنبي فاغفر يل اإنه ال 
حن  بها  موقنا  قالها  من   « اأنت  اإال  الذنوب  يغفر 
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قالها  ومن  اجلنة  دخل  ليلته  من  فمات  مي�سي 
دخل  يومه  من  فمات  ي�سبح  حتى  بها  موقنا 

اجلنة ( رواه البخاري والن�سائي .

حسنات كثرية يف قراءة القرآن:
حرفًا  ق��راأ  من   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ق��ال 
بع�سر  واحل�سنة  ح�سنة،  به  فله  اهلل،  كتاب  من 
حرف،  األف  ولكن  حرف،  امل  اأق��ول:  ال  اأمثالها، 

والم حرف وميم حرف ( �سحيح الرتمذي.

حسنـات ال تنـقطـع :
قال  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأب��ي  عن 
يلحق  مما  اإن   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
املوؤمن من عمله وح�سناته بعد موته: علما علمه 
اأو  ثه  ورَّ م�سحفا  اأو  تركه  �ساحلا  ولدا  اأو  ون�سره 
نهرا  اأو  بناه  ال�سبيل  البن  بيتا  اأو  بناه  م�سجدا 
�سحته  يف  ماله  من  اأخرجها  �سدقة  اأو  اأج��راه 

وحياته تلحقه من بعد موته ( رواه ابن ماجه.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله 
واأ�سحابه اأجمعن
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